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K/
Ovocie prievidzského kraja.
(Re, povedaná pri zahájení ovocinárskej výstavy

v Prievidzi', dňa 27. septembra 1925).
Nová doba hospodárska tvorí si nové

cesty výroby, nové spôsoby pestovania
ovocia. Moderné záhradníctvo 'každým
rokom obohacuje sady a záhrady novými
druhmi jabĺk, hrušiek, pestovatelia uvá
dzanú svet v údiv v Euirope a v Amerike
nielen zázračnou veľkosťou plodov, ale i

kvalitou, barvou, chuťou a vôňou.
Dôkazom toho sú ovocinárske výsta

vy, trhy na ovobie, konzervované a suše
né, 'ďalej na zaváranie a oukrovanie ovo
cia. Zdá sa, že pod prácou záhradníka vra
cia sa zasľúbená zem svojím bohatstvom
a radostnými plodmi i do krajiny, kde bý
vala púšť a kde len pksok a smrť malý
svoje kráľovstvo, jako by sa vraj obra
caliy behom krátkych rokov šíre trávna
té lamy, mokré roviny a holé stráne v
africké piesky.

Pozrite na Kaliforniu. Je to rajská zá
hrada v pravom slova smyslu. Jej ovocie
čerstvé i sušené dominuje na svetovom
trhu. Vývoz konzervovaných slivák, mar
húľ a hrušiek reprezentuje milióny dolá
rov. Turkestánske broskyňové sady sú
známe v celej Ázii. Florida, poloostrov
Spojených Štátov je svojimi kultúrami ja
hôd, kde na tisícich hektároch pestujú sa
šľachtené jahody, takzvané „Truskaviee",
pravým obrazom modernej záhradníckej
kultúry. Pomarančové háje a nekonečné
stromoradia prechodného druhu pomaran
ča a citrónu „graep fruiť' urobily z tejto
pustej moĎiarovitej zemi záhradu v lete,
v zime kvetúcich stromov a prameňom
blahobytu obývate lov.

A čože sú oasy a datlové háje, celé le
sy kokosového orecha v Afrike a v Juž
nej Amerike? Itália že je z pomarančov a
citrónov. Keby v Južnej Itálii prišla po
hroma ma tieto stromy, národ by tam hla
dom zomieral.

. Srbsko a Bosna žijú zo slivák,.Dalmá
cia a Palestína žijú z olív. Francia z hroz

na a vína, Grécko zo sušeného hrozna,
Španielsko a Portugalsko vyvážajú svoje
šľachtené hrozno, Maďarsko vyváža roč
ne za veľké milióny marhúľ do Nemecka.
.'Severné kraje Európy dovážajú jablká,
hrušky, orechy a skoro všetko iné ovocie.
Tieto štáty sú najlepšími odberateľmi su
chého ovocia, zaváraním, lekvárov a ovoc
ných štiav. Anglia, Nórsko, Dánsko a Se
verné Nemecko sú odkázané na stredoeu
rópske tvrdé ovocie.
i Všetky tieto skutočnosti musí znať kaž
dý záhradník a ovocinár. On musí totiž
zmäť, že sa konzuim ovocia a všetkých vý
robkov z neho s postupujúcou kultúrou
stále a stále šíri. Preto s dôverou môže
roizimuožovať svoje sady a bezpečne in
vestovať svoj kapitál, ktorý sa nemôže
ztratiť, pretože jeho rentabilita bude na
ďaleké časy zabezpečená. Nestačí oberať
jablká zo storočných stromov, a voziť ich
dolu na stá míľ k Dunaju a Tise. Dnes je

!trefoa nielen chváliť starých; starí, ktorí
nám sady založili, cesty vysadili, ale tre
ba zakladať nové sady, rozmnožovať no
vé druhy a zároveň starať sa o nové od
byiťištia a iné trhy.

Slovenský ovcloilnór imwsí do sveta. Do
ba je tam tá, keď roľníkova žena predala
svoje ovocie na trhu v Prievidzi, alebo
keď to muž odviezol do Nitry alebo do N.
Zámkov. O krátku dobu zmiznú známe
búdy Vesteniiokých vozov. Prečo? Lebo
v každej dedine bude ovocie a za niekoľ
ko rokov vysadená bude každá cesta.
Dnešné obchodné cesty tvoria nielen do
bré hradské, ale železnice, pošta a vodné
cesty.

Do sveta ovocinári s dobrým šľachte
ným ovocím a s vybranými druhmi.

Prvý výber na svetový trh, druhý pre
koinizum domáci a zbytky na spracovanie.
Výstavka ovocia v Prievidzi má svoj veľ
ký význam pre celý kraj a dáva každému
vidieť do budúcnosti. Žena na tomto ho
spodárskom poli ukazuje sa ako prvý pa
pršlek nádeje ku zvýšeniu blahobytu to
hoto kraja. Ovocinárstvo má v Prievidzi
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vo Vestenickej a Rudnianskej doline svoju
starú históriu. Tu treba nadviazať, vysá
dzať, aklimatizovať dľa plánu a systému
pomocou štátu. Bude to podobná pomoc,
akú poskytuje štát roľníkovi pri meliorá
ciách a jakú bude mu poskytovať pri ko
(masáciách. Niet iného prostriedku1 v tomto
hornatom kraji, aby konečne ľud bol vy
vedený zo stálej biedy a nedostatku. Čo
Boh a príroda tomuto kraju nedali, to mu
sí mu dodať usilovná ruka človeka a musí
mu pomôcť spoločnosť a štát. Verím, že
touto politikou dá sa v budúcnosti tomuto
kraju pomôcť. Vidím stráne, hole, vysa
dené ovocnými stromami, horským malin
čím a Vzornými záhradami. Spracovanie
ovocia horského je tu v Prievidzi už sluš
ne zavedené. Meno je už známe.

Typ prievidzského jablka a prievidz
ského ovocia musí byť ustálený, štátna
stromková škôlka musí byť rozšírená, aby
mohla účinne zasiahnuť vo veľkom.

Výstava ovocia musí byť usporiadaná
každý rok, ale nie tu doma, ale raz v Bra
tislave, raz v Trnave, inokedy zase v
Brne a v Prahe, atd.

Prievidza, doliny, dediny, von do sve
ta, každým rokom musíte ukázať, čo má
te a koľko. Musíte silne chcieť previesť to,
čo ste si pred seba vzali. Najprv musíte
napnúť svoje sily, aby ste ukázali, že váž
ne myslíte na odpomoc, a zaiste v tejto
snahe bude Vás podporovať i štát k blaho
bytu Vášmu a na česť Československej
republiky.

Dr. Pavel Blaho,
poslanec, prez. Síov. Zem. Rady.

jZájazd čsl. ovoc. spoloč.
v Prahe na Slovensko.

n.
iNasiledoivala prehliadka a) družstva považské

ho liehovaru v Novom Meste n. V. a b) prvej
slovenskej továrne na koňak úč. spol. nást. gróía
Štefana Keglevicha v Novom Meste n. V. Pri
vchode do dvora podnikov účastníkov privítali:
starosta mesta, okresný náčelník a riadite! podni
kov Leop. W i s t e r. Starosta mesta v svojom
privítaní zvfláší sa obrátia na prítomného št. inšp.
ovoc. pre Slov. V. Buchtu so žiadosťou, aby
Novému Mestu n. V. a jeho okoliu viac pozorno
stí venoval ako iným krajoim, poneváč Nové Me
sto n. V. s jeho rozsiahlym i kopaniciami je odká
zané v prvom rade na ovocinárstvo. Riaditeľ
W i s t e r najprv poukázal na ťažkosti, ktoré hatia
prácu slovenských ústredných pálenie, hlavne

pripomenul nespravodlivý systém oldanenia vý
roby liehu z ovocia na Slovensku, oproti Morave,
a žiadal účastníkov zpoza Moravy, aby pomáhali
ťažkosti tieto odstrániť, konečne vrelými slovami
privítal účastníkov zájazdu v pctíiniikoeh, stojacích
pod jeho vedením a na to previedol účastníkov
po obidvoch podnikoch.

Dužstvo považského liehovaru v Novom Me
ste n. V. (ústredná pálenica) je účelne a prakticky
zariadená na veľkú výrobu. Okrem zariadenia na
výrobu liehu z ovocia má dve veľké sušiarne sy
stému „Wi'lma", ale je zariadené i na výrobu lek
várov a práve teraz sa zariaďuje i na výrobu o

vočných vín. Pálenica nepracuje uiž tri roky pre
známe daňové ťažkosti. Továreň na koňak je
vzorne zariadená a pracuje. Tu je najväčšia vý
roba a sklad koňaku v celom štáte. Jakost koňa
ku je výborná, o čom so účastníci osobne ochut
naním výrobkov presvedčili.

Po prehliadke po'dnikov bolo občerstvenie.
Nápoje a jedlá pirinášaly pekné dcéry riad. Wiste
ra. Tu odznelo niekoľko prípitkov. Inšp. Buchta
poukázal na zásluhy starostu mesta, okresného
náčelníka a výboru, poďakoval sa v mene zájaz
du hosititeíovi, ako i za milé obsluhovanie slleč
nám YVisterovým. Po dobu pohostenia prestal i

dážď, a tak odobrali sme sa na železničnú stani
cu, odkiaľ odobrali sme sa o 17.02 hod. do Pie
šťan, kde prišili sme o 17.28 hod.

V Piešťanoch na železničnej stanici účastníci
obdržali poukazy na .nocľah. Tu čakaly povozy,
ktoré dopravlly účastníkov do rozsiahlych ore
chových sadov, ležiacich naproti majeru Erdôdy
Jio. Orechové sady každého prekvapily svojím im
pozantným dojmom. Sú tu mohutné a úplne zdra
vé orechové stromy, sadené asi na 16 metrov od
seba. Stromy boly práve plne zaradené. Odtiaľto
pod vedením kúpeľného komisára povozímS išli
sme cez kúpeľný park a okolo kúpeľného záhrad
níctva na ostrov, kde sú umiestené liečivé kúpele
tak staré, ako i moderné.

Kúpele Piešťany sú svetoznáme pre ich liečivú
moc. Ročne mnoho tisíc hostí navštevuje kúpe
le, aby hľadali uzdravenie v zázračnej sile vody
á bahna. Kúpele sú otvorené celý rok a sú za
riadené tak pre chudobnejšie vrstvy, ako i pi e
bohatšie. Luxusné zariadenie botelu „Thermia" a
kúpeľov , '/n.a'1 sú povestné. Účastníci podrobne
si prezreli celé zariadenie kúpeľov, ktoré na nich
prekvapujúcim dojmom pôsobilo.

Po prehliadke kúpeľov bolo prevedené ubyto
vanie, a to čiastočne v moderne zariadenom ho
teli „Royal" a čiastočne v turistickom hoteli
, jP.ro Labore". O 20. hod. bola spoločná večera
v hoteli „Royal".- Stoly boly krásne vyzdobené
kvetinami, večera dobrá a hodná, náialdia tielž do
brá, tak že čas rýchle ubýval. Rečnenie výni
močne nebolo. Po večeri tí solídnejší išli spať, tí
„otužilejší" išla na víno, tanec atď.

Neži by sme sa s Piešťanmi lúčili, musíme i na
tomto mlieste vysloviť svoju úprimnú vďaku ria
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diteDstvu kúpeľov a zvlášť riaditeľovi L.
Wiiíľterovi za láskavé prijatie, ktoré
prejavili 'zájazdu.

3. septembra, štvrtok.
Ráno, zavčasu bol každý na nohách. V ceste

sa malo pokračovať osobnými automobälmi._Pred
„'Royaľ'-Oim stálo 12 veľkých automobilov. Kaž
dý si chcel zabezpečiť miesto v tých pekných.
Pán in'šp. Buchta bol ale preto, aby podobným
radostiam prekážal. Ako hlavný veliteľ zájazdu
pridelil účastníkov do jednotlivých automobilov
dľa abecedného sozmamu a nedbal ani na harmó
niu, vyskytnutú medzi účastníkmi v niektorých
prípadoch i účastnioiami. A aby bolo všetko isté,
napísal šoférom ma automobily ešte i čísla účast
níkov. On povedal, že to je poriadok-a „Starí" mu
dali za pravdu. Na protest mladých inlfcto nedal
nič. Konečne sa vyrazilo. V prvom automobile
(malej Tatre prelds. apol. p. Veselého) sedeli „otco
via zájazdu ipp. preds. Jar. Veseilý, inšp. V.
iBiuch<ta a dtílb. radca J. Fort. A toto opatrenie
bolo dobré, aspoň čo sa týka umiestnenia p. rad
cu FoFíta. On totižto toľko fajčil, že v mnohých prí
padoch dym ukazoval cestu ostatným 12 automo
bilom.

iíšllo sa cez Váh na Banku a Radošiinu. Tu bola
mnohonásobná serpentína, po ktorej idúc, účast
níkom sa objavila nádherná panoráma do údolia
Váhu, neskôr i Nitry. Počasie nádherné, slnečné,
výhľad krásny, lesy, pri ktorých sme išli, utešené,
Kaiždý hľadel ticho na krásnu prírodu. Pri R a>d o
š i n e sme videli celé orechové lesy, ba i mnoho
jedlých gaštanov. Gesta pokračovala okolo Ob
loko/vdec, kde boly krásne aleje široko-ďaleko.
Na tamojšom veľkostatku Karia Stummera sa na
chádza asi Í5.000 ovocných stromov, hlavne v
alcjách. Pri Továrnikocih čakali na zájazd niekto
rí členovia odbočky slov. ovoic. spol. vo Veľkých
Topollčam'och za vedenia pp. H r d ýbo, Mok ry
li o a Kre r n en a, Morí účastníkov pozdravili.
Po ces'e v diaľke videli sme rozsiahle lesy jed
lých gaštanov, ktoré sú na Duchoňke, lesnej
to ispráve veľkostatku flauipt-Stumrnera v Továr
íjdkoch Konečne presne dľa prcicŕarnu prišli sme
na Nový Svet.

Nový .Svet je dvor veľkostatkuTovárniky, priná
ležiaca L. H a u p t-S t u m m e r o v i. Leží 205 m
mald morom. Poloha rodná, všetkým vlivom povetria otvorená, chladnejšia. Vegetácia .začína za
včasu, tak že ovocné stromy v dobe kvetu trpia
nočnými mrazmi, lináč dobre vyzrávajú. Pôda je
hlboká, hlinitá, vápenitá, ale suchá. Následkom
toho hruškám a slivkám sa veľmi nedarí, ale ja
blone, čerešne, marhule a orechy sú veľmi pek
né. VoUiných srážok je ročlne 450—510 mm. V po
sledných .rokoch bolo veľmi málo zimnej vlahy,
následkom čoho ovocné stromy v lete sucho to u
veTmd trpely. Priemerná teplota v letných mesia
coch neprevyšuje 22° C. V zime najnižšia itempe
ratúra ie —(15° C, /Vysadzovanie ovocných stro
mov ma Novom Svete sa 'započalo r. 1880 pod
vedením hl. správcu F r al n t i š k.a Klapete

k a a hosp. správou Františka Škôd u. Na
Novom Svete je toho času 5810 plodonosných o
vocných stromov, z toho je 3980 slivák-, 657 če
rešní, 347 jabloní, 2(70 orechov, 160 renklot, 85
marhulí a 55 višní. Priemerná úroda v posledných
rokoch bola asi nasledovná: 350 q slivák^ 530 q
čerešní, .240 q jablk, 120 q hrušiek, 70 q imarhulí,
50 q orechov, 85 q renklot a 25 q Višní. Úroda
z prvoti so speňažila v okolí, neskoršie sa začalo
obchodovať všade známymi „Vesteničiarmi". R.
1907 započalo sa ovocie zasielať do Budapešti,
neskoršie do Viedne, Ratiborska a Berlína. Počas
svetovej vojny ovocie sa zúžitkovalo zas len v
okolí. Stromkové škôlky založené boly r. 1898
asi na pol ha, potom sa zväčšovaly až do dneš
ných 5 ha. Stromky sa pestujú v prvom rade pre
vlastnú potrebu a len prebytočné sa odpredávajú
okolitým roľníkom. Objekty vedie vedúci záhrad
ník František Nový pod dohľadom inšpek
tora veľkostatku Norberta Ružičku.

Účastníkov vrelé privítal inšp. veľkostatku
Norbert Ružička, ktorý podal tiež vysvetlenie
o vzniku s histórii objektov N r to nasledovala
prehliadka vedením uvedeného a ved. .záhradníka
Fr. Novýho ovocných saídov a školiek. Zvlášť
vieľkú pozornosť vzbudily mohutné orechy, staré
amarelky a krásne vyvinuté marhule. Ovocné sa

dy sú účelne doplnené praktickou sušiarňou, pále
nicou a zariadením na výrobu lekvárov, o ktoTé
sa účastníci tiež veľmi zaujímali. Plotom prehlia
dli sme malú výstavku sort xôiznych druhov ovo
cia, ktOTým sa v tamojšom okolí najlepšie darí.
Na ito nasledovalo malé občerstvenie, za obsluhy
dievčenäee, zamestnancov objektov, oblečených v
pekných kroijoch nitrianskych.

Po občerstvení nasledovala cesta do Veľkých
Topolčian, kde bol spoločný -obed u „Koruny".
Obedu sa 'zúčastnili tiež v dosť peknom počte miest
ni činitelia a mnohí členovia tamojšej odbočky
slovenskej ovocinárskej spolčnosti. Pri obelde bo
lo viac prípitkov. Zástupca odb. slov. ovoc. spol.
vrelými slovami privítali účastníkov zájazdu, čo
tiež učinil i starosta mesta iL u k o v i n i. Okr. ná
čelník Qaertner precítenými slovami preho
voril o potrebe vzájomných stykov medzi Cechmi
a Slovákmi. Jeho reč, sveldičiaca o lláske k Sloven
sku a Slovákom získala pilného poroKuímenia u
poslucháčov. Predseda odb. slov. ovoc. spol. v
Trenčíne a imiestostarosta Juraj Boček úprim
nou láskou pripomenuli veľké .zásluhy inšpektora
Viktora Buchtu o povznesenie slovenského
ovocinárstva. Uznával ho v mene „starých" za
vodou slovenských ovocinárov a pripomínal jeho
práce i na poli spoločenskom. „Prial by si, aby
Slovensko čím viac takých pracovných a láskou
k slovenskej hrude tak nadšených miuižov ma
lo." Prípitok predsedu Juraja Boček a mal ne
obyčajne nadšenú ozvenu u všetkých prítomných.
Pozdravený so stlzami v očiach sa díval na ne
očakávanú ováoiu, čo ho tým viac dotklo, pone
váč ako sme sa dozvedeli neskoršie, rečník p.
Boček bol jeho učiteľom v Trenčíne pred 20
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rokmi. Konečne predseda Jar. Veselý sa poďa
koval v mene eá'jazdiu za bratské prijatie.

Nasledovala ďalšia cesta automobilmi cez
úrodnú dolinu Nitry a od .Nitrianskych Žabok.re
kov počnúc cez bohatý ovocný krarj až do Latko
viec, -cieľom prehliadky ovocných sadov veľko
statku Karola Na c h Slín g e r a.

Veľkostatok Latkové e meria 562 ha, z to
ho .220 ha ornej pôdy a lúk a 332 ha lesov. Terajší
majiteľ Karol Na.ohlinger veľkostatok zakú
pil v máji 1914. Krásne ovocné sady založil v ro
koch 11895—li9-10 Vilibald Adamík. V ovocných
sadoch je asi 3000 slivák, 1500 renklot, 400 čereš
ní a 200 orechov. Úroda ovocia každoročne pri
býva. iR. 1914 sa urodilo 164 -q ovocioa, r. 1919 už
719 q a r. 1923 asi 928 q. Vedúcimi záhradníkom
objektov ije miž 7 rokov Karod P ochrň a n n. Sady
sa stále rozširujú najlepšie osvedčenými sortami.
Na statku je veliká moderná sušiareň a pälenioa.

Na počest zájazdu bola postavená slávobrá
na, pri ktorej účastníkov očakávali a privítali ma
jiteľ Karol N a o Hli i/n g e r, ved. záhradník K.
P o c b m a m n a lhosp. správca Anton Sedmič
ka. Menovaní tiaž previedli účastníkov po ovoc
ných sadoch. Ovocné sady sú v úplnom poriad
ku, vzorne udržované a práve pri návšteve boly
bohaté Obsypané úrodou. Nachádzajú sa tam tie
najlepšie sorty. Celkový výsledok prehliadky bol
taký, že najväčšia časť účastníkov si odniesla ne
zapomenuiteľný dojem. V záhrade bola usporiadaná
výstavka sort jabloní a hrušiek; plody krásne vy
vinuté a vybarvené len potvrdily celkový dojem
prehliadky. Najlepšie osvedčené sorty sú nasle
dujúce: Jonathan, Ananásová r.,Parméuazlatá, zim
ná, Kanadská r., Mišianslke, Krásokvet žltý, Pa.r
kerové atď. Pri výstavke vysvetlenie dávaly až
is neobyčajnou oidbornou znalosťoupi a isll. N a c h

ílinger o v é. Dámy tiež obdarovaly účastníkov
„na posilnenie na ďalšiu cestu" po íľaške slivo
vice a ovocného vína. Miuse'li sme odísť, bárs
'mnohým to ťažko padlo a tu sme zbadali, že „ge
nerál" zátfaizdu tiež sa ťažko ľúči — so slečnou
Nachlingerovoiu. On bol posledný pri inasedaní,
aôpráve všade inde bol prvý pri odchodu.

Ďalšia naša cesta viedla ceiz Vestnickú dolinu.
Cesta blok dosť špatná, zablatená, museli sme
ísť pomalšie, ale tým viac ovocných stromov sme
videli.

Vestenická dolina je bohatá na ovocie, hlavne
na čerešne a Slivky. Ovocie rozvážajú „Vestemi
čiari" na svojich typických vozoch po celom Slo
vensku. Pred prevnatoim vozili čerešne tiež do
Budapešti, ba až do Segedína. Sú tam výlučne len
malé ovocné sady.

Cesta ubiehala a po krásnej topoľovej aleji čo
skoro sme prišli do Prievidze. Pri vstupu do Prie
vidze bola prehliadka sesterských objektov a)
„Carpathia", chemický priemysel úč. spol. v Prie
vidzi; b) ústredná družstevná pálenka v Prie
vidzi.

(Pokračujeme.)

Jiíenšie súdenia

sJPráce v ovocnom sade v mesiaci
októbri.

Pokračujeme v nedokonečných prácach
mesiaca septembra. Hnojíme ovocné
ísťromy, tak tiež v ostatných iziimuých me
siacoch. Pri opadávaní Lístia dobre vidí
me ochranné páse a staré spaľujme, le
ini'vočime jm natieraním kolónií petrolejo
vou emullziou. Listy nenechávajme v sa
de ležať, ale shraibme a sipáľme. Obnoví
me ochranné práce a staré spakujme, le
bo do týchto sa .slbromažďujú teraz chro
báčei kvetopasu.

'Na lepkavých pásoch náijdeime samič-'
ky piďalky, ktoré lezú .na strom, tak tiež
v ochranných pásoch, preto nezabúdaj
me na ich prehliadky.

Prichádzajú zimné práce v ovocnom
sade a tu treba mnoho rád odborných,
preto pristúpme -za člena Slovenskej
Ovocinárskej Spoločnosti v -Bratislave,
lebo členovia dostávajú časopis „Sloven
ské Ovocinárstvo" zdarma, ale len tí,
Morí zaplatia riadne členský príspevok a
v tomto redakcia višetkým odbonné do
tazy zdarma zodpovedá.

iDnulhá polovica tohoto mesiaca sa naj
lepšie hodí na vysadzovanie ovocných
stromkov. V pôdach ťažkých a dosť
mokrých vysadiziujime na jar, tak tiež
stromky imarhulí a breskýň nechajme k
'vysadeniu jarnému. Vykopávame jamy
teraz pre jarné vysadzovanie. Prevádza
me ochranu stromkov, zvlažte vo vonkaj
ších sadoch a alejách proti zveri.

Zimné ovocie riadne uložme, aby sme
(molhlii v zimných mesiacoch zásobovať
naše trhy, lebo v tejto dobe naše ovocie
dobre speňažíme.

Dev. Nová Ves. M. Falešník.

Výstavníctvo.

Ovocinárska výstava v Prievidzi.
Slovenská Ovocinárska Spoločnosť, odb. v

Prievidzi, usporiadala v dňoch 27.—30. septembra
1925 veBkú ovocinársku výstavu v Prievidzi.

Výstava bola slávnostne otvorená 27. septem
bra o pol 10. hod. Prítomní boli: poslanec dr. P.
Blaho, prezident ISlov. Zem. Rady, min. radca J.
K o m b a, preidmosta exp. min. zem., št. inšp. ovoc.
pre Slov, V. B u.c b-i a, tiež i v zastúpení čs. ovoc.



Číslo 19 (35.) SLOVENSKÉ OVOCINÁRSTVO. Strana 153

spol. v Prahe, ako jej miestopredseda, predsedo
via odbočiek slov. ovoc. spol. K. A. Medvec
ký (Prievidzu), J. Boček (Trenčín) a Fr. No
vý (Veľké Topolčamy), hl. zem. inšp. inž. Fr.
Horák, okr. náčelník dr. J. Novák, žuip. po
radca dr. Štefánik, starosta Rohá č, odb^ ú
raďníčka št. ovoc. inšpektorátu ííe-1. Bantscho
vá, št. ovoc. inštruktori Č. Ziuna, M. Fales
ník, št. hodvábnický inšpektor B. Šmah e J, veľ
kostatkári C z o b o r, Na c b 1 i n g e r, *dr. S k y
čák atd., riaditelia dr. Em i 1 e w lez, H e u
itn a n n, Dúbrava atd., školský inšpektor L e h
k ý, zástupoi úradov, starostovia okolných obcí,

tou bryndzou, Skaličania a Levíč'ania svojou po
vestnou husinou — nás matka príroda nadelila
znamenitým, krásnym a preho'jnývm ovocím. Od
Košíc po Komárno kto by na šírom Slovensku ne
poznali nášho uslilovného Vesteniôiara, ako v ob
jemnom pllachitovoim voize rozváža od prostred
leta, až kým ma snehové záveje neprekazia jeho
cesty to hľadané ovocie kraja prievidzsko-veste
nicfcého.

Veď tu každá slovenská chalúpka obrúbená je
hojným ovocným sadom, ako kvočka fcureneami a

.iz týchto dolín rozchádza ^a ako z velikánskeho
mraveniska podjeiseňna tisíce a tisíce vozov do vše
tkých končím nášho milého Slovenska — a predsa
nie sú v stave vynútiť žiadúci odbyt našej ovoc
nej úrode. Som presvedčený, že moje číslice ne

Obraz č. 46. Ovocinárska výstava v Prievidzi.

zástupcami tlače a početné obecenstvo, najmä ovo
cinári,, zahraďnícli a roľníci. Zahájenie sa odohráva
lo na námestí, pred peknom slávobránou, vyzdo
benou ovocím záhradníkom V. Šimkom.

Po zaspievam piesne spevokolom učiteľského
sboru okresu prievidzského, prehovoril v mene
okresu okr. náčelník dr. Ján Novák. Po ňom
ujal sa slova predseda odb. slov. ovoc. spol. v

Prievildízi, ako predseda výsavy K. A. M e d v e c
k ý, ktorý prehovoril nasledovne:

Vážené obecenstvo!
Vysokodtení naši hostia! Svolali sme si Vás z

blízka i z daleka, aby sme sa pohonosili s tým,
čo je najvzácnejším požehnaním kraja nášho, aby
sme vám predložili naše najjemnejšie poklady:
chýrne ovocie hornej Nitry.

Kremnica kedysi honosila sa svojím zlatom,
naši bratia okolo Modry svojím ohnivým vínom,
naši susedia Zvolemci a Liptáci svojou znameni

b'ídú ďaleké od faktického stavu, keď predajnú
uvoonú úrodu tohoto kraja prievidzsko-vesteni
ôiarskeho s jeho asi milión ovocnými stromami
odhadnem pri normálnej úrode, aká bola ma pr. aj
tohoročná, na 1000 vagónov jalblk, na 300 vagónov
hrušiek, na 800 vagónov čerešní, na 1000 vagó
nov slivák a na 300 vagónov orechov, spolu na
3400 vatgónov.

Krásna, malebná dolina hornej Nitry, „mat
bujná" šťavnatého ovocia, ozaj „zemský raj to
na pohled" — a predsa sme od sveta tak odreza
ní! Tamtie barvisté vrchy „prekážajú nám chodní
ky"; táto primitívna a zdĺhavá železničná trať
nám je prľdlhá, pridrahá k tomu, aby sme so
slušným ziskom a bez značnej zfcraty mohli spe
ňažiť naša ovocnú úrodu. Necesty tieto sú však
nielen veľkou prekážkou hmotného blahobytu náš
ho obyvateľstva, ale sú veľkom prekážkou kultúr
nou a bariérou týchto vrchov odrezaný sme od
vzdelanejšieho Turca a dusíme sa kultúrne v tej
to inak požehmamej kotline, odkiaí sa vďaka na
ším nemožným komunikačným pomerom, ako to
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naše slovenské porekadlo žartovne hovorí, aj
žobrák vrátiť mmsí, lebo nenachádza ďalšej cesty
do sveta. .Oo mám vážené obecenstvo, osoží tisíce
vagónov nášho najjemnejšieho ovocia pri primi
'ťívlnom jeho vývoze na osách, neschodnými, tie
too t íčn ýmii oestami ?

ičo nám osoží všetko požehnanie našich sadov
— keď ono nevydrží vysoké tarify ďalekej žclez
ni&neij dopravy?

Co nám osožia pold ťarchou ovocia lámajúcc
sa naše ovocné stromy — keď nespeňažiteľnč
čiastky našej úrody nemožno vypáliť pre nemož
né, a k .tomu aj nespravodlivé odanenie?

stvéiho vzduchu, naše ovocinárske, ale aj uholné
a drevárske produkty nás zadusia pri dnešnej
komuľnikácii. Bez nových železníc hymieme, za
krnieme hmotme a kultúrne; ony sú .nám potrebné
ako pľ.úoam Vizdmich, ako rybám vdda!

ZUnkonáliť ovocinársku výrobu kraja prie
vidzslko-veste.nidkého; povzniesť kvalitu našej o
vocmej výroby; vytýčiť vysoké méty racionál
nejšieho pestovania našim snaživým pestovate
ľom ovocia; raziť ijášmn ovociu mové cesty, nájsť
mu nové trhy — to bol cieľ, ktorý pred pol ro
kom sdiružii miestnych priateľo\ nášho o.voci
nársiiiva do Odbočky Slovenskej Ovocinárskej

Obraz č. 47. Ovocinárska výstava v Prievidzi.

Ovocinárska výstava táto, vážené obecenstvo,
nemá byť len dobrou reklamou nášho ovocia do
širokého sveta; nemá byť lan akousi okázalou
príležitosťou sblíženia sa producentov s konzu
mentmi a s ich obchodným svetom; ani len sa
mým povzbudením našich ovocinárov, našich sna
živých pestovateľov ovocia, aby sa tu na vlastné
oči presvedčili, že sa vyplatí ovocné stromovie
pestovať, a pestovať čím hľadancjšie, čím šľa
chetnejšie druhy ovocné — keďže práca táto do
náša časom bohatú odmemm tým, ktorí sa venujú
rozumnejšiemu, pokročilejšiemu pestovaniu ovoc
ných stromov. ÓWmenu nielen hmotnú csviaiidžia
ceho groša — ale aj neimallú odmenu mravnú, po
chvalu, chýr, uznanie — aké sa dostame nie jed
nému nášmu ovocinárovi aj pri tejto výstave.

Súčasne vážené obecenstvo, výstava naša má
byť hlasitým výkrikoun, sonórnyim apelom k vám,
vzácni naši hostia a k všetkým „mocným sveta
tohoto": Pomáhajte nám! Otvárajte nám urýchle
ne cesty do sveta; stava'jte nám čím skorej pre
potrebné železničné spojky, zvlášť aj zo strate
gického a priemyselného ohľadu vysokodóTežitú
trať handlovsko-šbubniansku. Potrebujeme tu čer

Spoločnosfi a tieto nádeje múttly nás, usporiadať
aj túto, dnes s pomocou Božom zahájiť sa majúcu
výstavu.

V tomto duchu ooporúčame vašej vzácnej po
zornosti tu vystavené plody nášho ovocinárstva.
S týmito nádejmi Vás, všetkých našich vzác
nych hosťov, protektorov a priaznivcov i vše
tkých navštevovateľov z blízka aj z cľaiika se:n
zavítavších, v mene výstavného komitétu ví
tam, keď Vám so slovenskou srdeôiiosťom pri
volávam: Buďte nám vítaní!

Protektor župan dr. Ján .lesenský pre ne
moc neimohol sa dostaviť, preto v mene jeho a za
župu prejav učinil župný poradca dr. Št-efámik

Čestný predseda min. radca Jozef.Kouba,
ako prednosta expozitúry ministerstva zemedel
stva pre -Slovensko uznal dôležitosť ovocinárstva
v produkcii poľnohospodárskej, pochvalne sa vy
slovil o prevedenej práci ovocinárskej a menom
ministerstva zemedelstva sľúbil tú najintenzívnej
šiu podporu ovocinárstva na Slovensku.



Číslo 19 (35.) SLOVENSKÉ OVOCINÁRSTVO. Strana 155

Protektor posl. dr. Blaho konečne vyhlásil
výstavu za zahájenú rečou, ktorú prinášame na
úvodnom mieste tohoto čísla.

Po zaspievaní učiteľského spevokolu a po za
hraní národných hymien handlovskou hudbou, na
sledovala

prehliadka výstavy.
Výstava bola umiestená v dvoch budovách

(kino Slávia a hotel) na námestí, čo nebolo práve
šťastlivé riešenie. Napriek tomu ale usporiadanie
výstavy, ako aj bohatosť a nádhera jerndotlivých
expoizíc prekvapila nielen laikov, ale i odborní
kov. Potešiteľným zjavom bolo, že ňa výstave
zastúpení boli hlavne malí pestitelia, naši malo
roľníci, farári, učitelia atď. popri niekoľko veľko
statkoch, ktoré ukážkami svojho ovocia dokázaly,
že činnosť Slovenskej Ovocinárskej Spoločnosii a

časopisu „Slovenské Ovocinárstvo" prináša úži
tok.

Na výstave boly zastúpené hlavne okresy se
vernej Nitry, ale účasť bola značná i z iných žúp.
Ukážky ovocia, ktoré vyplmily nielen ceiú veľ
kú miestnosť kina, ale aj zauijaly štyri ďalšie
miestnosti, vzbuidily neobyčajný záujem intere
samtov, lebo bollo tu ovocie také, že snieslo naj
prísnejšiu kritiku odborníkov. Dnes už naši ma
loroľníci v záhradách pestujú len osvedčené dru
hy a sorty ovocia, používajú všetkých vymože
ností, aby úroda bola čo najväčšia a najlepšia.
Tiež aj pokial sa týka odpredaju ovocia, bol uro
bený pokrok tým, že dmes ovociu dostáva sa
vh'ddmý obal, že je riadne roztriedené a priprave
né na odbyt tak, ako to obchod a konzumenti vy
žadujú. Kurzy o triedení a balení ovocia vyko
návajú svoje poslanie, ako bolo patrné na vý
stave.

Ťažko nám padá, že pre nedostatok miesta
nemôžeme sa zmieniť o všetkých vystavovate
ľoch. Ovšam musíme sa zmieniť o najvynika
v.ejších.

(Najväčšie množstvo krásneho ovocia, tiež i

zeleniny a kvetín vystavoval veľkostatok Bojni
ce (ved. záhradník A. šimko). Skupinu túto
dekoroval krásnymi okrášľiuijúoimi rastlinami zá
hradník V. Šimko. Veľkostatkár Karol N a c h
limger v Latkoveiiach (záhradník K. P o c li
anám n) vystavoval ovocie krásne vyvinuté, upi
me zdravé, bez bársakej sitopy nemoce a škodcov.
Za h r alďnĺcťv o „Q 1 o r i a" šairlužky

K a j s a vystavovalo pekné ovocie a krásne cy
klameny. Pozornosť vzbuidily pekné kolekcie
zdravého a krásneho ovocia dr. A. Pri vi t z e
ra v Prievidzi, učiteľa Alojza Dieru v Qajdli,
roľníka Antona Dier.u v Nem. Právne, dr.
Ľugena Q k y č á k a v Prievidzi, ovocných
s-ad-ov a školiek Nový Svet, učitela Vil.
Domichera v Pukanci, atd. „Carpathia"
cheim. priemysel úč. spol. v Prievidzi vystavova
la svoje, teraz už svetoznáme výrobky Ústav
ovocinársky št. výsk. ústavov zemedelských v Bra
tislave (prednosta inšp. Viktor Buchta) vysta
voval krásne kompóty a rôzne výrobky ovocné,

ďalej fotografie, mapy, diagramy a odbornú lite
ratúru. Expozícia táto bola veľmi pomčmá pre
každého návštevníka a zvlášť pre dámy, ktoré
sa veľmi zaujímaly o ovocné konzervy. Pikota
Š t r a u c h o v á v Tvrdomesticiach vystavovala
domácim, spôsobom zhotovené vytečme a pekné
zaváraniny. Tiež veľmi zaujímavá a poučná bola
výstavka ovocných výrobkov odb. slov. ovoc.
spol. v Prievidzi. Výrobky tieto zhotovdly dámy
prievidzké na kurze na spracovanie ovooica, ko
nanom v Prievidzi v dňoch 17.—19. septembra,
pod vedením si. tlel. Bar t s eh o vej, odb.
úradníčky št. inšpektorátu ovocinárstva. Veľmi
pekné, zdravé ovocné stromky vystavoval v e I
k o z á v o d škôlkársky Jozef Mazá
nek, Soudná u Jičína í(Čechy). Krásna bola
expozícia ovocia veľkostatku v Stupave (správ
ca izahrád J. Krupička). Zaujímavé a poučné
boly tiež i nasledovné expozície, a to „Slovenské
hodvábnictvo" (usporiadateľ inšp. B. Šmahel),
ústav fytopathologický št. výsk. ústavov zeme
delských v Bratislave (predseda iná. VI. V.á e 1

werth) a závody Avenarius v Petržalke pri
Bratislave. Zvlášť sa musíme zimiemiť o výstavke
odbornej literatúry, ktorú usporiadal kníhkupec
iMlehal KÍ im k o v Prievidzi, a ktorá bola veľmi
zaujímavá.

Tiež pekné ukážky ovocia vystavovali: dr.
Štefan Pol y a k, statkár, Veľké Zabratie; obec
Pukanec; Ferd. .(Weiss, Pruské; Karol
A. Medvecký, prepošt, Bojnice; Karol K r e
sánek, učiteľ, Orechové a mnohí iní.

Boly vystavené tiež pekné kolekcie orechov,
jahôd, hrozien, zeleniny, kvetín atd.

Jednotliví záhradníci podali ukážky, ako mož
no využiť ovocie dekoratívnymi účeľom, tak zá
hradník Viliam šimko v Bojniciach zhotovil
slávoforánm a krásne dekorácie z ovocia. Vkusne
ovocím aranžované košíky, ako i peknú výzdo
bu pre výstavu zhotovil zalhiraUmík Anton Šim
ko, sít. v Prievidzi.

Sudcovský sbor zasedal 27. septembra o pol
8. hod. za predsedníctva št. inšpektora ovoc. pre
Slovensko Viktora -Brne h t m. Zapisoivateliia boli:
št. ovoc. inštruktor Martin F a 1 e š m nik a učiteľ
Alojz Diera. Výkaz odmenených vystavovate
ľov prinesieme v budúcom čísle „Slovenského
Ovocinárstva".

O 13. hod. spoiločný obed v Slávii, ktorého sa
zúčastnilo asi 120 osôb, a na ktorom predniesli
viac prípitkov.

Návšteva výstavy bola velmi hojná. Celková
návšteva činila asi 12.000 osôb. Vystavovateľov
bolo 174.

Najviac zastúpené sorty jabĺk boly nasledujú
ce: Ananásová r., (Baltul, ©aumannova r., Fran
cúzska šedivá r., Mišianske (takmer u každého
drahého vystavovatela), Jonathan (veľmi zastú
pený), Kanadská r. (veľmi rozšírená), Parkerové,
Parméma zlatá zimná (takmer u každého vysta
vovatelia), Šltetinské červené, IBoskoopské.

Prekvapením výstavy bolo prevedenie jednot
ného -triedenia a balenia ovocia v praxi (štandar
dizácia prevedená ministerstvom zemedelstva).
Vystavených bolo asi 300 bediem. Balenie bolo
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zväčša vzorne prevedené, ale kde-tu ešte kul
íhalo.

O úspe'cih výstavy sa veľmi pričinili predseda
výstavy K. A. Medvecký, miestopredseda
Viktor Buchta, zvlášť jednateľ Čenek Zuna,
okr. náčeilník dr. Ján Novák, záhradnícka rodi
na: Anton Ši m k o st., Viliam Šimko a Anton
Šimko ml., konečne št. ovoc. inštruktor Martin
Faiešník.

Dľa všeobecného úsudku výstava bola zdari
la, o čom tiež svedčily referáty tlače.

CAbomá literatúra
Referujeme len o spisoch redakcii zaslaných.

Slovenský Hospodársky Zpravodaj (S 1 o v a
kischer Wir t sch af t lieh e r Berich
t e r s it a 11 e r. — S z 1 o v e m s z k ó i Gazda
sági T u d .os í t ó). Informácie o aktuálnych ná
rodohospodárskych otázkach na Slovensku. Red
akcia a administrácia: Bratislava, Veterná ul. 6.

Hlavný redaktor: Viktor Buchta, zodpovedný
reídaktor: dr. Joizef 'Pluh a ŕ.

Každodemne vychádzajúca korešpondencia,
ktorá je písaná v reči slovenskej, českej, nemec
kej a maďarskej a informuje redakcie časopisov
tak domácich, ako i zahraničných o všelíkýoh ná
rodohospodárskych otázkach, týkajúcich sa Slo
venska.

íftôzne znrávu
\jkurz zavárania ovocia v Prievidzi. Odbočka

Slovenskej Ovocinárskej Spoločnosti v Prievidzi
rozhodla sa usporiadať v Prievidzi kurz zavára
nia ovocia. Záujem o kurz bol veľký a účasť tiež
veľká. Zahájenia kurzu zúčastnil sa celý výbor
odbočky S. O. S. Kurz zahájil školský inšpektor
Fr. Lehký, ktorý poukázal na význam zadržania
tohoto kurzu. Správca štátnej ovocinárskej škôlky
Čemek Zuna zmienil sa o dôležitosti a význame
spracovania ovocia v domácnosti. Kurz bol zahá
jený odbornou prednáškou si. Heleny Bartschovcj,
vyslanej zo štátnych výskumných ústavov v Bra
tislave, za účasti 42 účastníc. Kurz trval tri dni a
síce dňa 17., 18. a 19. septembra. Prednášky ako
aj praktické preváldizamie zavarovamia konaly sa
denne od 8.—4,2. a od L—5. hod. TJčastmice kurzu
odniesly si mnoho praktických vedomostí z tohoto
kurzu a bola všeobecná žiadosť poslucháčiek, aby
bol na jar budúceho roku zadržaný podobný kurz
na zaváranie jarného ovocia, ktorého je v tomto
kraji veľké množstvo. Ako pozornosť a súčasne
ako výraz vďaky v.enovaly poslucháčky uspoiria
ďaiteíľke kurzu si. Bartschovej pri rozlúčke kyticu
kvetín, na čo sa jej mernom poslucháčiek poďa
koval správca št. ovoc. škôlky Čenek Zuna.

Jozef Dúbrava.

Československá Akadémia Zemedelská v Pra
he. Budúce sborové za'sedamie so schôdzkami -pra

covných a správnych orgánov Akadémie bude sa
konať v Brne, a síce 17., 18. a 19. októbra v miest
nostiach tamojšej vysokej školy z-emedelskej (Brno
Černe Pole.) — (Slov. Hosp. Zprav.)

Koľko je dnes morušových stromov na Sloven.
sku. Na celom Slovensku je dnes už na 170 tisíc
vysokých morušových a viac ako 10 tisíc metrov
diaľky živých plotov. Najviac morušových stro
mov je v župe .Nitrianskej, vyše 70 tisíc. V župe
Bratiislavskeii vyše 5í2 tisíc, vo Zvolenskeli vyše 30

tisíc, v Košickej vyše 16 tisíc. (Slov. Hosp. Zprav.)
Zábavné čítanie. Viktor Hánek: Do lesu

napadl sníh. Román. Vydalo: Zemédelské kníh
kupectví A. Ne uber t v Praze. 372 strán. Cena:
Kčs 18.—.

Druhý literárny súbeh „Slovenského Ľudu".
Vypisujeme týmto druhý súbeh na najlepší článok
smeru nášho časopisu. Théma neurčujeme; autor
si ho môže sám vybrať. (Ide o články obsahu ľu
dovýchovného všetkých odtienkov). — Ustálené
sú tri ceny. Prvá: 15 beletr. Ikníh v cene 205 Kčs,
druhá: 9 beletr. kníh v cene 104.50 Kčs, tretia:
5 beletr. kníh v cene 58.50 Kčs. — Rozsah článku
nemá presahovať dve strany „Slov. Ľudu". —

Termín do 20. októbra 1925. — Redakcia podržiavu
si právo uverejniť i práce neodmeinené a to za
primeraný honorár. — Nehodiace sa články vráti
me hneď po rozhodnutí. — Redakcia „Slov. Ľudu">
Košice, Tordássyho ul. č1. 3.

Cbeňod zaňradnými
ntodinami.

P. A. Hoclek, vaľikoabcboid ovocím a zeleni
nou v Prahe, kuipulje a prijíma do prefdaju
hocijaké čerstvé ovocie a zeleniny; prípadne
zašle svíoje koše k plneniu. Tetegr. adr.: Ho
idekiovoce Praha.

Poplatky za zariadenie vagónov na ovocie. Pre
výhodnejšiu dopravu ovocia železničná správa dá
va zvláštne zariadené vagóny. Poplatok za zaria
denie jednoho vagónu Kčs 30.— treba je zaplatiť
vopred u straničnej pokladne. Výnos ministerstva
železníc č. j. 39908-1925. i(Slov. Hosp. Zprav.)

Zprávy slovenského oddelenia ministerstva ob
chodu. 1. Firma Wossenbourg (Bas Rhín) hlľadá
sušené ovocie., sušené zeleniny a potraviny. Bližšie
sdelí obchodná komora pri odvolaní na zpráv.u
gen,. konz. č. 35537. Zpráva Zamini č. 91-25. —
Firma v Manchestru praje si naviazať styky
s československými exportérmi ovocia. Bližšie
sdelí obchodná komora pri odvolaní na zprávu
K. v Londýne č. 6535-25. Zpráva Zam-inl č. 92-25.

Suspendovanie cla sudov na víno do Maďar
ska trvá až do 30. novembra t. r. Suspendovanie
je platné na vinné sudy s obsahom od 150 litrov
vyše (pol. col. tar. 474b). Nariadenie ministerské
ho predsedníctva č. 4780 M. E. OSI. Hosp. Zprav.)
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